
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 91 
                                                Din 19 MAI 2020 
 
        Privind  rectificarea bugetului general al Consiliului Local Pecica pentru anul 2020 
 
 
        Consiliul local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 19.05.2020, 
        Având în vedere: 
        -Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr. 23777 din 12.05.2020, 
        -Raportul de specialitate al doamnei Dragoș Elisabeta, șef Serviciul financiar-contabil și buget, 
        -Prevederile art. 16 din Legea nr. 35/2020 –privind acordarea unui ajutor financiar familiilor 
         pentru plata serviciilor oferite de bonă; 
        -Prevederile art. 10 punct B.2.1 lit.d) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 
         privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014- 
         2020, 
        -Legea bugetului de stat pe anul 2020  nr.5 din 06.01.2020; 
        -Adresa nr. 3187/23.04.2020 de la AJFP Arad privind influențele în baza art. 14, din OUG  
         nr.50 din 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; 
        -Adresa nr. 3370/30.04.2020 de la AJFP Arad privind repartizarea pe trimester a sumelor  
         defalcate din TVA pentru bugetele locale, allocate prin OUG cu privire la rectificarea 
          bugetului de stat pe anul 2020 nr.50/2020; 
        -Prevederile art.129, alin.(2),lit.b), alin.(4),lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul  
         Administrativ, 
        -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
        -Votul „pentru” a 15  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 15  consilieri.   
       - In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019  
         privind Codul administrativ,   
 
                                                                  HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general al Consiliului Local al orașului Pecica, după cum 
urmează: 
 
           Bugetul local: 
 
               VENITURI                                    Trim II  
 
     
     
Cote defalcate din impozitul pe venit  
                                           (04.02.01)       -    16000 lei     
 
Sume aloc din cote defalcate din imp venit pt.echibrare 
                                          (04.02.04)                   -    45000 lei     
 
 

ROMÂNIA 
 ORAŞULUI  PECICA 

 
 

ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633 
 



Sume defalcate din TVA pt.echilibrare buget local 
                                        (11.02.06)                           +   115.000 lei     
 
Sume prim. in contul platilor ef. in anul curent (FEADR) 
                                   (48.02.04.01)                            -   373.100 lei     
 
Prefinanțare (FEADR) 
                                  (48.02.04.03)                             +   373.100 lei     
            
            CHELTUIELI                                                       Trim II      Trim.III                
  
  
  
Asigurări și asistență socială (68.02) 
Asist soc pt.familieși copiiii-06.00- .aj.soc.in.num. -57.02.01                     +     54.000 lei   
 
Cultură, recreere și religie (67.02) 
Casa de Cultură - 03.06 – pr FEADR.fin.FEN. -58.04.02                            -   10.000 lei     + 10.000 lei 
                                     -pr.FEADR  ch neelig – 58.04.03                         +   10.000 lei     - 10.000 lei  
            
                                                                                                                                                                                                                     
Vărsăminte din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare 10,954,24  mii lei 
      
Art.2. Se modifică Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 
2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Dragoș Elisabeta, șef 
Serviciu financiar-contabil și buget  şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic, 
            -Doamna Dragoș Elisabeta, șef Serviciu financiar-contabil și buget. 
 
 
 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR GENERAL, 
   BARTOK ANDRAS                                                     MOȚ ADELA LILIANA 


